EXERCICIS SOBRE PUNTUACIÓ
Documentació Administrativa Blanes 2012, pàg. 23-24. [Font: Curs de tècniques d’expressió
escrita del Servei de Català d’Olot-la Garrotxa]

1- Puntua, quan calgui, les frases següents:
a) A la comanda hi figuren els llibres els paquets de folis i el cartutx de tinta.
b) Els meus amics eren en general persones assenyades.
c) La Garrotxa terra de volcans i de bona gastronomia és la comarca escollida pel
govern per tirar endavant el projecte turístic Coneix Catalunya.
d) El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya es reunirà demà amb
tots els nous membres del govern.
e) El Fòrum va organitzar una taula rodona per parlar del futur de l’associació amb
Agustí Montal expert de l’associació Josep Ferran actual president Pep Roura vocal i
Maria Ferrer secretària.
f) El tècnic n’ha emès un informe i també l’arquitecte.
g) Al nord trobem el turó de Sant Roc de 935 metres a l’est el turó dels Cirers on
s’aixequen el santuari i les runes del castell de Sant Bartomeu al nord-est la serra
del Catllar i al sud la muntanya de Sant Antoni.
h) El consistori sabia que aquell ciutadà tenia raó i que s’hi havia de fer alguna cosa
tanmateix en aquell moment no era adequat intervenir-hi.
i) Aquesta idea he de dir que ha estat molt ben acollida.
j) La proposta la van debatre a fons en el darrer Ple de la corporació.
k) La van debatre a fons en el darrer Ple de la corporació la proposta.
l) El dia que es va aprovar l’Estatut els catalans van assumir amb inconsciència els
errors dels seus representants polítics.
m) Sí senyor Obiols ara explicarem per què.
n) Espero doncs i demano el vot de la majoria i dono per defensada aquesta
proposició.
o) La segona edició de la novel·la maig de 2003 es va exhaurir en un mes.

2- Puntua els textos següents i estructura’ls:
A- Companys us informem que el servidor de l’empresa quedarà aturat demà divendres de 8
a 10 del matí perquè s’ha de reparar agraïm la vostra comprensió

B- En referència a les baixes laborals recordem a tots els treballadors que han de presentar
l’informe mèdic al Departament de personal en un termini màxim de 3 dies des de la data
d’emissió la cap de personal Elena Rovira Sanmartí

C- Per indicació de la presidenta us convoco a la reunió de la Junta d’Entitats Socials que es
durà a terme el proper 24 d’octubre a les 19.30 h a la sala de reunions de l’Hotel d’Entitats
al carrer Gran, 43 l’ordre del dia és el següent lectura i aprovació de l’acta de la reunió
anterior assumptes de tràmit anàlisi del document que ha preparat el Col·lectiu Solidaritat
distribució dels temes que cada entitat prepararà de cara a la propera trobada d’entitats
torn obert de paraules atentament el secretari Robert Torres Fuster Alcoi 20 de setembre
de 2011

D- Benvolguts i benvolgudes l’Ajuntament de Girona ha organitzat una jornada adreçada a
professionals del sector arts gràfiques disseny publicitat elaboració de pàgines web i
retolació amb la intenció de proporcionar-los recursos lingüístics i arguments per treballar
en català el Centre de Normalització de Girona participarà en aquesta jornada impartint
tres de les microponències que s’han projectat selecció de personal, recursos a la xarxa i
multilingüisme a les pàgines web i fent-ne difusió entre els seus usuaris i les
administracions locals la sessió està oberta a totes les persones de les comarques gironines
relacionades amb el sector us fem arribar en PDF el tríptic informatiu per tal que el
difongueu entre tots aquells professionals del vostre territori que hi puguin estar
interessats cordialment Pere Figueras coordinador d’Ensenyament.

E- Hola t’envio les mostres en PDF tal com hem quedat els JPG són perquè et facis una idea
de la mida de la composició Fins ara Rafel

